
HET ONTWERP-MIjNWET. 
E E N  W A A R S C H U W E N D  W O O R D .  

Toen vddr eenige jaren de Regeering in de Tweede Kamer 
er over geinterpelleerd word hoe her kwam, tint de aanvragers 
om mijnconeessie in de provineie Limburg zoo lang op afdoe- 
ning van hun verzoek moesten waohten, antwoordde zij, bij 
monde van den Minister Heemskerk, dat de keunis derin ons 
land geldende Fransche mijnwet van 1810, seder~ de afseheiding 
van Belgie, op den aehtergrond geraakt en men dus genood- 
zaakt geweesg was opnieuw zieh op de studio daarvau toeteleggen. 

Die studio sehijnt sedert dien hog niet reel vorderiugen 
gemaakt te hebben. I-Iet door den Minister van Waterstaat, 
Handel ell Nijverheid bij de TweedeKamer derSta~en Generaal 
ingedieude wetsontwerp ,,houdende nadere bepalingen begrett'ende 
de mijnontginning, met wijziging der wet van gl April 1S10 
( B u l l e t i n  des  L o i s  N o . gSS),, draagt daa.rvan weldemeest 
besliste kenmerken. 

[-Iet ontwerp werd mij van uit Nederland van bevriende zijde 
toegezonden, met verzoek daaromtrent mijn mooning te zeggen 
en de bedenkingen die ik er tegen hob zijn van zoo overwe- 
genden aard, dat ik meen goed te doen ze te publieeeren. [k 
kan daarbij sleehts mijn leedwezen uitdrukken dat ik, bier in 
llet diepe binnenland van Sumatra vertoevende, niet vohloende 
in de gelegenheid ben de daarop betrekking hebbeude litteratuur 
te rasLdplegen. 

Ten onreehte wordt hot ontwerp genoemd eene wet houdende 
nadere bepalingen begreffende de m i j n o n t g i n n i n g .  Hot is 
niet racer of minder dan eerie wet houdende eene geheele 
wijziging van beginselen omtrent den  e i g e n d o m  der  
m i j n e n ,  eerie wet waarvan de beginselen geheel in strijd zij, 
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~n met her l~ransehe ~n met he~ Duitsehe mijnreeht, dat in 
strijd is met de in Nederland hog algemeen geldende begrippen 
omtren~ den eigendom, in strijd met onze grondwet zelfs, die 
verbiedt dat iemand van zijn eigendom vervallen wordt ver- 
klaard, anders dan ten algemeenen nutte eu tegen algeheele 
schadeloosstelling. 

Had dit alles den ontwerper behoorlijk voor den geest ge- 
staan, Art. 1 zou zonder twijfel ook niet, in strijd met de in 
de mijnwet zelve gebezigde definitie, en van het ar~ikel dier 
wet waarop men zieh beroept, van den houri  er een  er eon-  
e e s s i e  spreken, maar wel van den e i g e n a a r  e e n e r  eon-  
e e s s i e  en daarmede zou dan ook al dadelijk her onmogelijke 
van den geheelen toeleg gebleken zijn. 

Met eene bespreking van de afzonderlijke artikelen van bet 
wets-ontwerp behoef ik mij wel niet in te late,. Eenige 
besehouwingen naar aanleiding van de in de Memorie van 
Toeliehting gebezigde argumenten zullen, naar ik meen, vol- 
doende wezen om die artikelen en bet geheele ontwerp te ver- 
oordeelen. 

Tot recht begrip van de zaak zij hier alleen in her kort 
vermeld, wat her ontwerp vastgesteld wenseht te zien. 

De houder eener eoneessie, verleend kraehtens artikel 5 der 
mijnwet van ~1 April 1S10, kan bij Koninklijk Besluit nalatig 
worden verklaard in de behoorlijke on,ginning van de mijn, 
waarop de eoneessie betrekking heeft, indien hij, na van wege 
den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid daartoe 
bij deurwaarders-exploit te zijn aangemaand, binnen den gestel- 
den termijn in gebreke is gebleven van: 

a. hetzij de ontginning der mijn, waarop de eoneessie betrek- 
king heeft aan te vangen, rogelmatig voort te zetten of weder 
op te vatten; of 

~. publiekreehtelijke verpliehtingen natekomen hem ter zake 
der ontginning bij wettelijk voorschrift of bij de akte van 
eoneessie opgelegd. 

Heeft de houder der eoncessie aan die aanmaning geen 
gehoor, of niet behoorlijk gehoor gegeven, dan geeft de 
Minister hiervan kennis aan Gedeputeerde Staten van de be- 
treffende provineie, die den houder in de gelegenheid stellen 
ore, ten overstaan eener eommissie uit hun midden, bezwaren 
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tegen den uitspraak van den Minister in te brengen 7). 
Met her advies van Gedeputeerde Staten wordeu die bezwa- 

ten ann den Minister gezonden en daarop beslist de Koningin 
over de nalatigverklaring, na den Raad van State te hebben 

gehoord. 
Zs die nalatigverklaring bij Koninklijk Besluit uitgesproken, 

dan wordt overgegaan tot openbare verkoop van de mijn ~j, 
met afwijking van her bepaalde bij artikel 7 van de wet van 
1810 dat zegt, dat de eoneessie in eeuwigdurende eigendom 
is verleend en dat de eigenaar daarvan niet kan worden ont- 
eigend dan in de gevallen en op de wijze voor anaere eigen- 
dommen voorgesehreven. '~) 

Yan her bij den verkoop behaalde provenu ontvangt de 
eigenaar, na aKrek van de kosten, en na aanzuivering van de 
op de eoncessie rustende sehulden, drie vierde gedeelten; "25 
ten honderd komt ten bate van de Staat der Nederlanden. 

De M. v. T. zegt: 
De wet van ~1 April 1810 ( B u l l e t i n  d e s  L o i s  N °. 

2 8 5) kent sleehts her verleenen van eoneessifin ~ p e r  pd- 
t u i  t g (art. 7) en geeft in art. 49 der l tegeering, in niet 
zeer duidelijke bewoordingen, de bevoegdheid om in te 
grijpen, in geval niet of niet behoorlijk ontgind wordt. 

,Si l 'exploitation est restreinte ou suspendue,, - -  zoo 

') war  zal de arme drommel voor bezwaren kunnen inbrengen, 
waar hier ann den Minister eene discrefionaire maeht wordt verleend, 
en de artikelen 7 en 49 van de wet van 1810, die de onaanlastbaarheid 
van zijn eigendon, in gevallen als hier bedoeld, moeten waar- 
borgen, buiten werking worden gesteld? 

~-) Van de mijn? De bedoeling is toch wel om het recht van 
concessie te verkoopen, de mijn-eigendom. Onder m ijn verstaat 
men het complex van mijnputten en galerijen, van gebouwen en 
machinerie~n, enz. die aangelegd zijn om de delfstof-afzetting te 
openen en in ontginning te brengen. Juist omdat die mijn hog 
niet bestm~t, nog niet aangelegd is, wil men immers tot den 
verkoop overgaan? En her rec.ht van concessie zal we] bij verkoop 
nie£s opbrengen, nu men her palladium van dat recht, de urtikelen 
7 en 49 van de wet van 18]L0, buiten werking gesteld wenseht 
te zien. Dat zulk eene handelwijze oak op de waarde van de in 
werking zijnde mijnen van grooten invloed moet wezen, daal~aan 
heeft men natuurlijk in het geheel niet gedacht. 

:') En dan natnurlijk ook met afwijking van hetgeen de grondwet 
te dien opzichte voorschrijft. 
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luidt dit artikel - -  ,~de mani~re ~ inqui6ter la surer6 
,,publique ou les besoins des eonsommateurs, les prdfets. 
,,apr~s avoir entendu les p r o p r i ~ t a i r e s  !), en rendront 
,,eompte aa Ministre de l'Int~rieur, pour y dtre pourvu 
,ainsi qu'il appartiendra.,, 

Her behoeft geen tfitvoerig betoog, dat deze bepaling 
in de toepassing vrij wel nutteloos bleek. 

In de eerste plaats zullen zeer b[jzondere omstandig- 
heden aanwezig moeteu zijn, wil he~ uitblijven of de 
staking der exploitatie van een mijn de publieke veiligheid 
bedreigen of voorziening in de behoefte tier gebruikers in 
gevaar brengen, doeh zelfs al waren zoodauige omstandig- 
heden aanwezig, dan hog ontbreekt in dit wetsartikel 
elke aanwijzing omtrent de riehting waarin en de wijze 
waarop de Regeering zal hebben optetreden. 

Her is onjuist, zooals bier in de M. v. T. beweerd wordt, 
dat artikel 49 der Kegeering de bevoegdheid verleent om in 
te grijpen, wanneer de eigenaar n i e t  of  n i e t  b e h o o r l i j k  
o n t g i n t .  

Her geeiteerde artikel zegt toeh duidelijk, da~ de Minister 
van Binnenlandsehe Zaken alleen dan bevoegd is maatregelen 
te treffeu, wanneer door eene beperkte of gestaakte ontginning 
de publieke veiligheid of de behoefte der verbruikers op zorgelijke 
wijze bedreigd worden. 

En war daarmede bedoeld wordt is votkomen duidelijk, 
wanneer men in aanmerking wil nemen, dat her betreflende 
artikel ontworpen werd onder den invloed van Napoleon's 
Continentaal Stelsel en op een oogenblik, dat de meeste Fransehe 
havens door de Britsehe vloot geblokkeerd waren, waardoor 
eene behoortijke aanvoer van Engelsehe steenkool afgesne- 
den werd. 

Tot verklaring van her artikel zeide graaf Regnaud de Saint 
;lean d'Angely, toen hij namens den Staatsraad her ontwerp bij 
de wetgevende vergadering voorliehtte, her volgende: ,,In al 
,,die gevallen, waar aan de wet te kort gedaan is, zal de 
,,r e e h t b a n k beslis~en : deze alleen kan veroordeelen . . . . . . .  
,,De a d m i n i s t r at  i e zal eehter moeten beslissen, wanneer de 
,,zekerheid van her algemeen bedreigd wordt, of wanneer er door 
,,eerie beperkte, sleeht geleide of afgebroken ontginning vrees 

') Door mij gespatieerd. R. ¥. 
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.ontstaat, dat er in de behoeften der verbruikers niet voldoe.de 

.voorzien zat worden. In zulke gevallen werd vroeger de eon- 

.eessie ingetrokken, maar dit systeem is niet in overeenstemming 
,,re brengen ,net den eigendom over de mijnen. Wanueerzulk 

".een geval zieh voordoet, zullen op voorstel van den Minister 
.vail Binnenlandsehe Zaken, evenals in buitengewone gevallen, 
.waarin de wet niet heeft kunnen voorzien, raaatregelen getroffen 
.woMen. Mocht zieh in den vervolge de noodzakelijkheid doen 
,,gevoelen algemeeue regelen op dit punt vast te stelleu, zoo 
.zulten ze niet ontworpen worden, voor dat de ondervinding 
.haar onfeilbaar ticht over dit onderwerp heeft lateu sohijnen. 
,,Dan eerst zal men her moeilijk vraagstuk kunnen oplossen, 
,,hoe bet mogelijk is het recht van den burger op zijn eigen- 
,,dora met her belang van her algemee, in overeenstemmingtt: 
,,brengen.,, 

Ook met de bewering, dat her geen betoog behoeft, waarom 
art. 49 in de toepassiug vrijwel nutteloos bleef, maakt de 
de M. v. T. zich op wel al te gemakkelijke wijze van de zaak 
af, en is die bewering eveneens gesehikt om een verkeerden 
indruk te weeg te brengen. 

Eene kor~e historisc]ae herinnering is bier tot opheldering 

noodig. 
gen van de eerste maatregeleu die de nationale vergadering 

in Frankrijk, na de revolutie van 1789, uam was de afkondi- 
ging eerier mijnwet die in 1791 in werking trad. 

Op geen enkel gebied had dan ook de bestaande wetgeving 
Lot grooter ongenoegeu aanleiding gegeven dan hier. De opvol- 
gende koningel, hadden in dit opzieht alles volgens eigen inzieh- 
ten geregeld en war de een had opgebouwd, was door zijn 
opvolger alras weder afgebroken. Eene groote verwarring van 
denkbeelden omtrent her beschikkingsrecht over de delfstoffen 
was daardoor ontstaan. Wilde men de zaak nu behoorlijk regelen, 
dan diende vooral eene beslissing geveld te worden omtrent de 
vraag of de delfstoffe,, moesteu worden beschouwd het eigen- 
dora te zijn van den grondeigenaar, dan wei of ze als publiek 
eigendom moesten wordeu gemerkt. 

Het wetsontwerp giug van dit laatste beginsel uit en bepaalde, 
dat de delfstoffen t, er beschikking stonden van de natie en dat 
ze sleehts met bare toestetnming, en onder de verplichting van 
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de eigenaren der oppervlak~e szhadeloos ~e s~elten, on~gonnen 
mochten worden. De opposi~ie tegc.  her. wetso,~twel~p was groot 
en de natiouale vergadering zou zich wellich~ ten gunste van 
her andere begiusel hebben uitgesproken, indien niet Mirabeau, 
in eene immer denkwCardig gebleven redevoeriug, de laatste 
die hij in de vergadering hield, zieh ter verdediging van her 
ontwerp in de bres had geworpen. He~ door hem ingenomen 
standpun~ wordt duidelijk weergegeven door de volgende woof- 
den die hij o.a. bij die gelegenheid uitsprak: 

,,De in her on~werp gebezigde uitdrukking u a ~ i o n a a l  
, , e i ge n  do m, of eeu aan her bes~:hikkingsrecht; van de nat;ie 
,,onderworpen eigendom, be~eekent dus niets anders, dan dat de 
,,natie her rech~ heeft voor de ontginning vaa mijnen eoncessie 
,,to verleenen . . . . . . . . . . . . . . . . .  

• , . . , • • o • o • o , . . . . . . . . .  

,Her  zou zonder twijfel eeue dwaashe,ld zijn, om de delf- 
,,stoffen t~o~ het, domein van den staat~ te rekenen; her zou 
,,echter eene wijze maatregel wezen ze te-concedeereu aau 
,,den opspoorder en vinder en hem bet bezi~ daarvan te ver- 
,zekeren, teneinde zoodoende her opsporen en ontdekken van 
,,delfstoffen aan te tuoedigen . . . . . . . . . . .  

. . . .  o . . . . . . . . . . . . . . . .  

,,Ik beweer, dat wanueer he~ welzijn van her algemeen en 
,,de rech~vaardigheid de beide steunpilaren van den eigendom 
,,zijn, he~ noch in her belang van her algemeen welzijn, noch 
,,in dat van de rechtvaardigheid is, dat de nuttige delfstoffen 
-~ot een bes~anddecl van de oppervlak~e verklaard worden., 

Toch zag hij geen kans zijne denkbeelden geheel ingang ~e 
doen vinden, zonder eenige coneessies aan de grondeigenaren 
te doen De wet,  zooals ze ten slo~te aangenomen werd, droeg 
daardoor geheel he~ kenmerk van een compromis t;usschen de 
sonvereiniteit;s-reeh~en van de na~ie en de privaa~reehten van 
den grondeigenaar. Ze was van he~ begin af een dood gebo- 
ten kind• 

De tijdsoms~andigheden waren op da~ oogenblik nie~ guns~ig 
voor he~ ontwerpen eener op meet gezonde basis rnstende 
mijnwe~. ])e poli~eke har~s~ochten speelden in de nationale 
vergadering eerie te groote roL Men had zich nie~ op een 
onpart;ijdig standpunt weten ~o plaa~sen en, nog onder den 
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indruk van her misbruik van gezag, waartoe de vroegere 
regeeringen aanleiding gegeven hadden, vorbonden met de toen 
getoonde algeheele miskenning der persoonlijke reehten, was 
men .,aar al ge zeer geneigd nu tot een ander uitersge te ver- 
vallen en aan den grondeigenaar grooger reehten toe te kennen, 
dan men hem in her belang van de zaak en in her welbegrepen 
belang van her algemeen moeht toestaan. 

Bij her outwerpen dezer wet had men vooral gemeend zieh 
~e moeten beklagen over her onbestendige van de maatregelen 
door vroegere regeeriugen genomen, die de pas verleende eon- 
cessies ieder oogenblik weder introkken. En nu beging men 
dezelfde lout door te bepalen, dat fie eoneessies hoogstens voor 
een tijdperk van 50 jaren verteend zouden worden. Ieder con- 
eessionaris moest daarom met schrik aan her eiude van den 
termijn van coneessie deuke, en was her zijn streven om de 
ontginningswerken zd6 te leiden, dat hij binnen her tEjdperk 
van eoneessie zooveel voordeel als mogelijk uit de mijn trok,  
onbekommerd om hetgeen naderhand (laarmede zou gebeuren. 
Kostbare hulpwerke. ,  van grooten omvang, die daarop berekend 
waren om de ontginning duurzaam te vestigen, werden niet 
aangelegd. Slecbts de rijkere gedeelten eeuer afzetting werden 
ontgonnen en men bekommerde zieh niet aan de minder rijke 
waarvan de ontginuing minder voordeel beloofde. Roofbouw in 
den ergsten zin van her woord werd door zulk een stelsel aan- 
gekweekt en was dan ook aan de orde Van den dag. En dat 
niet alleen bij hen die de mijnen kraehte.s eene eoneessie van 
de natie bewerkten; bij de grondeigenaars, aan wie de we.t 
he~ recht had toegekend om de delfstoffen, tot op eerie diepte 
van honderd voeten onder de aardkorst, als hun eigendom te 
besehou~ven, had dit hog reel meet p!aats en huune ontginniugs- 
werken maakte de exploitatie van her dieper gelegeD gedeelte 
niet zelden onmogelijk. De toesta.d der mijnindustrie werd 
door de bepalingen van de wet van 1791 hog treuriger dan 
ze reeds was. Men had daardoor sleehts her vermorsen der 
delfstoffen "gewettigd, le  g a s p i l l a g e  l g g a l ,  zooals men her 
later zeer kensehetsend noemde. 

D a t e r  spoedig van alle kanten stemmen opgingen die op 
verandering aandro,gen was uiet te verwonderen. Napoleon zelf 
toonde groote belangstelliug in de zaak en reeds in her begin 
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van 1806 werd, in eene onder zijne persoonlijke leiding 
gehouden zitting van den Staatsraad, her ontwerp eener nieuwe 
wet in behandeting genomen. De Keizer ham hot levendigste 
aandeel in de diseussies ; hij gaf de wijzigingen ~an die lfij noodig 
oordeelde en vooral de beginselen waarop zijns inziens de wet 
diende te rusten. De nan de concessies met beperkten duur 
noodzakelijk verbonden nadeelen konden volgens hem alleen 
vermeden worden door er eeuwigdurende coneessies van te 
maken. Le  s e c r e t  e s t  d ' en  f a i r e  des  p r o p r i d t d s  e t ,  
de los r e n d r e  pa r  lh s a c r g e s  d a n s  le  d r o i t  e t  d a n s  
le  f a i r ,  zeide hij. In de wet van t810 zien wij dit beginsel 
to~ uitdrukking gekomen. [let is her beginset dat ook overal 
elders in de wereld bij de uitoefening van den rationeel 
gedreven mijnbouw gebleken is noodzakelijk to wezeu. 

Volgens de bepalingen van de Fransche mijnwet van 1791 
konden coneessies ingetrokken worden, wanneer-de werkzaam- 
heden s a n s  c a u s e  l g g i t i m e  gestaakt werden; ook deze 
bepaling sehafte de wet van 1810 a f . . I 1  y a-, sprak Napoleon 
in de zitting van den Staatsraad van 18 November 1809 

en hot zijn zeer gedenkwaardige woorden ~ , i l y  aun tr~s 
-grand intgr6t ~ imprimer aux mines le cachet de la proprigtg. 
,,Si l'on n'en jouissait que par concession, en donnant h ee mot 
,~son aeeeption ordinaire, il ne faudrait que rapporter le dgeret 
,qui concbde, pour dgpouilrer los exploitants; au lieu que, sice 
-son~ des proprigtgs, elles, deviennent inviolables., 

De ]~ransche mijnwet van hot jaar 1810 was in hot begin 
van baanbrekende beteekenis. Thans wordt ze algemeen als ver- 
ouderd besehouwd. 

Hare beteekenis lag vooral in hot feit, dat bij de exploRatie 
hot toezicht van de zijde van den Staat tot een minimum zou 
worden gereduceerd. Hot mag niet gebeuren, had Napoleon 
gezegd, dat kleingeestige gouvernementsingenieurs, die sleohts 
hunne theorifin in toepassing wenschen te brengen, tieden van 
ondervinding ringelooren, die hun eigen good beheeren. Haar 
grootste fout bestond in hot feit, dat nan den ontdekker en 
eersten aanvrager ook niet per se door de wet hot ree ht was toege- 
kend om aanspraak te mogen maken op de coneessie. £an de 
Regeering is he~ recht voorbehouden den eoncessionaris te 
kiezen. Den ontdekker word slechts een reoht van schadever- 
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goeding toegekend, wanneer de Regeering de eoneessie aan een 
under verleende.. 

in Dui~sehland, waar toen hog de mijnen onder de meest 
bekrompen eontrSle van den Staat moesten women bewerkt, is 
men sedert dien hog verder gegaan dan de Fransehe wet van 
1810 en hierin juist ligt weder de groote verdienste van de 
Pruisisehe mijnwet van 1865. 

¥oor eenige jaren geleden eiLeerde ik in de Indisehe Gids, 
bij de beoordeeling van her mijawets-ontwerp van den Minister 
van Dedem, een passage uit professor Aguillon's werk over her 
mijnrecht. Diezelfde passage werd onlangs, tijdens de behaude- 
ling van de Indisehe mijnwet in de Tweede Kamer, door den 
regeerings-eommissaris voorgelezen. Ui~ zijn mond klonk dat 
toeh wel als eene satire, want tot aanprijzing van her in behan- 
deling zijnde ontwerp, waarbij, onder meet andere tekortkomingen 
6@ eoncessies van gelimiteerden duur werden voorgesteld: 
konden die woorden allerminst dienen. Op her geval dat ons 
hier bezig houdt slaat her geeiteerde eehter wel, al ware her 
alleen om aan te toonen, hoe men zieh in l~rankrijk eene 
wijziging der bestaande wet denkt. 

Na e r o p  gewezen te hebben, dat de mijnwet van 1810 ver- 
ouderd en niet meet in overeenstemming is met de eisehen van 
den tegenwoordigen tijd, tengevolge waarvan de Fransche 
industrie er dan ook de gevolgen van ondervindt eu de con- 
eurrentie met her buitenland niet vol kau houden, zegt £guiUon 
her volgende : 

,,Zonder twijfel zijn de natuurlijke hulpbronnen, waarover 
,,onze eoneurrenten op dit gebied kunnen besehikken bevor- 
,,derlijk geweest aan deze uitbreiding hunner industrie. Maar 
,,men zou blind moeten wezen om niet in te zien, dat deze 
,op opmerkelijke wijze bevorderd werd, en die hooge vlueht 
,,voornamelijk sleehts kon bereiken, door de wijzigingen, die 
,~alle volken, welke bij de uitoefening van de mijnindustrie 
,~medetellen, in her derde kwart dezer ecuw bij hunne wet- 
,gevingen hebben aangebraeht. £11en, zonder uitzondering, en 
,,sleehts. met eenige versehillen in de details van uitvoering, 
,,hebben bij deze herziening eenzelfde programma tot punt van 
#uitgang genomen, dat zieh in twee stelregels laat samenvatten : 

,,1 °, Ilet losmaken van de mijnindustrie, zoowel bij her 
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.verwerven der d.lfstofafzet~iugen als bij hare ontginning, van 
,,elke bestuursinme,lging, uitgezonderd a, lleen waar her geldg 
.voorzorgsmaatregelen te treffen tegen ongelukken. 

,,o. De algeheele gelijkstelling vail den eigendom rler mijnen 
,,(den mijneigendom), en zoover de aard der zaak zulks maar 
,,t, oelaat, met den vollen e~L geheelen eigendom volgens her 
,,gemeene l"echg, waarbij aan den mijuon~ginner dezelfde vrij- 
.held van bewegiug op technisch en economisch gebied ver- 
,,zekerd word~ die aa.  ieder andcr industrieel of den landbouwer 
,4oe,_.ekend is. 

.Na her meerendeel dcr buit, eulandsche wetgevingen bestudeerd 
,,en daarbij z~mveel mogelijk de historische ontwikkeling na- 
.gegaan te hebbel,, gclooven wij ons gercchtigd tot de verklaring, 
.dat  men nooig, en bij geen anderc materic, zulk eene belaugrijke 
,~en reverts algemeene verandering van begril~peu heefg kunnen 
.opmcrken, of eene wijziging van denklw~'hlen die zoo gelijk- 
,,matig in hare beginselen on zoo vruchtbaar in hare gevolgen 
,,is geweesg. 

,,In geheel Duitschhu,d zieu wij, van af 1850, die omwenteliug 
.,plaats grijpen cu dc omliggende landen, van de Balgische 
,,to~ aan de Adriat;ische zee en her Balkau gebergtc volgeu her 
.gegeven voorbeeld ha. Niett, egenstaande eeuc tradigie van meet 
,,dan drie eeuwen zieu wij her verouderde stelsel van staats- 
, , i .dustrie, en van een onder tie bekrompen voogdijschap van 
,,deu Staat uitgeoel'enden mijneigendom verl~teu, een stelsel 
.waaronder de iudustrie kwijneud te gronde ging,  omdat zij 
,,uiet kon voldoen aau de eische, van den tegenwoordigen 
-ti jd,  ova eiudelijk, n~ successieve wijzigingen. ~;e gerakgn tot 
,,dat monument op wetgevend gebied, hetwelk de Pruisische 
.mijnwet van 1865 opriehtte, ter verheerlijkirig der volkomen 
.,vrijheid van beweging en de absolute onM'hankeli, jkheid der 
-mijnindustrie, de m ij n b o u w v r ij h e i d ,  opgevat in de volste 
.,en breedste beteekenis van her woord. 

,,Dig is hoe schouwspel dat ons. binnen een betrekkelijk kort, 
.tijdsbestek, uit, alle oarden van de wereld geboden wordt. En 
,,overal waar deze beginselen van vrijheid bij de inbezitneming 
,,en de ontginning van delfstofafzetgingen en van de ongheffing 



439 

.der Staats-bemoeiing, in toepassing kwamen, overal zien wij 
,,daar de industrie eeue vlueht nemen, waarnaa~t de onze 
,kraehteloos ineen dreigt te zakken.- 

HetzelNe sehoawspel, dat men in alle mijnlanden van de 
wereht ziet, vall; ook in Frankrijk op te merken. Omstreeks 70 pCt., ) 
van de verleende eoneessies liggen braak en worden niet ont- 
gonnen. Sleehts zesmaal ~ en he~; gebeurde in de eerste helft 
dezer eeuw - -  heeft zieh in :Prankrijk her geval vooNed~mn , 
dat eoneessies ingetrokkeu werden. Het waren eonees ies van 
weiuig beteekenis en de betrokken eoneessionarissen maakten 
niet eens wm hun reeht gebruik om in hooger beroep te gaan; 
ze waren blijkbaar tevrcden met de intrekking. Toen ,  door een 
besluit van de Minister van Oorlog, in 18,1,9, de coneessies 
voor de ontginniug van ijzerer~sen te Ban-Hamra,  en tater ook 
in die van Korgsas, iu Algiers, ingetrokken werden en de eon- 
cessionarissen daartegen opkwamen, werden die besluiten door 
den Staatsraad weder vernietigd. 

In Belgie, waar de ,,fijnbouw zooveel belangrijker is dan in 
Nederland, en waar ook de ]0ransche mijnwet van 1810 van 
kracht is, heef~ er nooit eerie intrekking van coneessie plaats 
gehad. Men beschouwt dat daar - -  en zeer terecht - - a l s  

onwettig. 
De Pruisisehe ,nijnweg van 1865 heei't~ ook in her geval 

voorzien dat de eoucessionaris tot ontginning kan worden genood- 
zaakt; doch alh'.'dn wanneer overwegende redenen va,  algemeen 
belang dit eischen. De eukele uitdrukking ,redenen van alge. 
meen belang,, was niet voldoende. De wet eischt dat e r .  om 
tot zulk een maatreget aver te gaan,  o v e r w e g e n d e redenen 
van algemeen belang aanwezig zijn. 

Van de omstreeks 30.000 verleende concessies liggen er 
93 pCt. in Pruisen braak en toeh heeft er ,  sederg de afkondi- 
ging der mijnwet van 1865, geen enkel geval van intrekking 
der eoneessie daar plaats gehad. Wel heeft men enkele malen 
getracht de regeering daartoe over te halen, maar steeds werden 
dergelijke verzoeken van de hand gewezen omdat daarbij niet 

') Op l Januari 1889 waren van de 1407 in Frankrijk en Algiers 
verleende concessies, met eene gezamenlijke oppervlakte van 1.172.800 
hectaren, slechts 464, met eene gezamenlijke oppervlakte van 
541.191 heetaren in werking. 
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redenen van overwegend algemeen belang in her spel waren, 
maar alleen van p e r s o o n l i j k  belang. 

Overigens ziju allen die bevoegd zijn over dit ouderwerp een 
oordeel nit te spreken, zoowel in Frankrijk alsin Duitsehland, 
ten zeerste tegen dergel~jke intrekkingen gekant. Laat mij 
beginnen met her oordeel te uiten van den beer Brassert, 
den ontwerper van de Pruisisehe mijnwet vaT, 1865. In een 
opstel in de -Zeitsehrift fiir Bergreeht. van 1881 zegt hij: 

.N:,,nentlieh ist jeder Vers,,eh abzuweisen, welcher damn 
.zielt, die Befugnisse des Bergwerkseigenthiimers aus ver- 
.meintliche, hSheren Riicksiehten wieder zu schm~tlern oder 
-gar die Entziehung des Bel\gwerkseigent.hums wieder aus 
,,irgend welchen anderen, als den gegenwitrtig allein mass- 
-gebenden .,uberwiegenden Griinden des 5ffentlichen Interesses- 
,,zuzulassen. Hier heisst es, am @rundsatze festhalten, und 
,,zwar un, so mehr, als derselbe der Hebung des Kredits des 
.Bergwerkseigenthums unstreitig grossen Vorsehub geleistet 
,,hat, und andererseits seither nieht der Beweis erbraeht ist, 
.dass das Gemeinwohl gesch~ttligt werde, wenn zahlreiehe, in 
.fester Hand befindliehe Bergwerke zur Zeit unbenutztliegen., 

In de Februari-aflevering van de Indisehe Gids van 1886 
publieeerde ik her antwoord dat die zelfde heer mij gaf, naar 
aanleiding van her aan hem gerieht verzoek, om mij zijne 
meening mede te deelen over her intrekkeu van mijneoneessies. 
Hij sehreef mij toeu o .a . .  

,,Das eigene Interesse des Bergbautreibenden ist aueh hier 
.der beste Regulator. Kann kin Werk unter den gegebenen 
,,Verh~tltnissen mit Vortheil betrieben werde,l, so geschieht 
.es, und i,n Uebrigen kommt es nicht vor, dass der Nicht- 
-betrieb irgend eines Bergwerks eine flit die A.llgemeinheit 
.nachtheilige Vertheuerung eines Bergwerksproductes zt, r Folge 
,,h~itte.,, 

Professor Adolf Arnd~, dig een mijnwet ontwierp die vo~r 
geheet Duitsehland van toepassing zou zijn, stelde daarbij voor 
de betreffende artikelen van de Pruisisehe mijnwet te doen 
vervatlen en alteen te voorzien in her geval, dat de con- 
eessionaris zelf om intrekking zijner eoneessie verzoekt. 

Dit motiveert hij op de volgende w~jze: ,,De Praisisehe 
,,mijnwet legt den ondernemer de verpliehting op om zijn mijn 
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H~e ontginnen, wanneer volgens her oordeel van her opper- 
,,mijnambt overwegende redenen vall algemeen belang zulks 
,,eisehen. Ill de prak'~ijk zijn dergelijke gevallen echter nog 
,,niet voorgekomen en is her ook niet te voorzien, dat zij zieh 
,,ooit zullen voordoen. Eer zou men kunnen wensehen bet 
,,tegendeel in toepassing te mogeu brengen, o,n eeae te groote 
-produetie te kunnen betetten.,, 

In ]~'rankrijk zien wij dezelfde zienswijze verkondigeu. Aguillo,l 
zegt her volgende in zijn geeiteerd werk: 

,,De quesfie van de coneessies die door de eigenaars niet ill 
,ontginning worden gebraeht houdt, in Franl~rijk de gemoederen 
,,van her publiek ell van de administratie nu en dan meer bezig 
,,dan ze verdient. Men vergeet maar al te dikwerf, dat wauneer 
,,er zooveel mijnen zijn die niet ontgonnen worden, d i tgebeur t  
,,omdat, hetzij om teehnisehe of economisehe redenen, ontgin- 
,,ning niet mogelijk blijkt te zijn. Het persooutijk belang levert 
,,bier werkelijk wel de beste waarborg; de eigenaars zullen niet 
,gaarne lang verstoken blijven van de zekere voordeelen die 
,,hun de exploitatie belooft, wanneer zij kans zien deze te 
,,erlangen 

,,Onder den indruk eerier ondoordaehte beweging der publieke 
,~opinie werd, den 10 ~'' Februari 1877, door her admini- 
,,stratief gezag eene eireulaire uitgevaardigd, om de noodige 
,,preparatieve maatregelen te verordenen, ten einde tot intrekking 
,,van atle eoncessies over te gaan die niet ge~xploil;eerd werden 
,ten waarvan de werkzaamheden niet binnen eenen zekeren termijn 
,,hervat zouden women. Eenige maanden later, bij eireulaire 
,,van 15 Juni  1877,  was men wijs genoeg, dezen geheelen 
,,maatregel weder in te trekken en veer te schrijven, dat de 
,,zaken zouden worden gelaten zooals ze wareu.,, 

Ten slotte hog her oordeel van Reng de Rgcy in de l%evue 
des Deux Mondes: 

Nous n'avons done plus h nous oeeuper eomme en 1S10 
da eas ou l'exploitation restrainte, ou iuterrompue donnerait 
des inqui~tudes p o u r  l e s  b e s o i n s  d e s  e o n s o m m a t e u r s .  
C'est 1~ une de ees dispositions transitoires, tomb~es d'elles- 
m~mes en dgsut~tude avee l'aneien ordre des ehoses, et qu'il 
ne faudrait faire revivre que si le malheur des temps nous 
ramenait un bloeus continental.,, 
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En elders zegt hij, doelende op den vooral van socialistische 
zijde in Fraukrijk in deze richting uit.geoefenden drang: 

,iBien loin de multiplier le,s e,q,s de d~ch~ance, le ,uieux 
,,serai~ de les faire dispara~tre. Toute atteiate ,~ ta stabilit~ de 
,,la propri~t~ rejaillit non seulement sur la p~'oduction, mais 
,~sur la condition de, l'ouvrier mineur,  dont le sort reste et 
,,restera li~, quoi qu'on fasse, "~ la prosp~rit~ de la ,nine. I1 
,,rant au travail souterrain la foi robuste qui transporte les 
,,montagnes; il faut aussi les eapitaux qui les percent,  et le 
,,credit est sujet "L prendre faeilement de l 'ombrage: les clauses 
,,dlastiques, les pouvoirs discr¢£tionnaires, l'inconnu ne lui dit 
,,rich qui vaille.. 

Na in her bovenstaande een kort overzicht gegeven te hebben 
omtrent den iu dit opzicht bestaauden stand van zaken in de 
ons omringende landen, en van de d,i,~.r omtrent dit onderwerp 
heersehende gevoelens, kunne,n wij voortgaan ,net, her eiteereu 
van de Memorie van Toeliehting. Men teest daar verder: 

.Deze bepaling,, - -  het geei~eerde art. 49 van de Ft. 
,n~jnwet van 1810 - -  ,,heeft dan ook ,,iet kunnen be- 
. le t ten,  dat bier te lande vedeende concessifin zonder 
.gevolg zijn gebleven. [n Limburg zijn alleen de mijn 
.Neuprick en de Domaniale mijn volledig in exploitatie, 
,,terwi,jl eerst kort geleden ook de exploitatie in her veld 
,,Oranje Nassau is aangevangen. 

.Well ieht  zou het bedingen van een waarborgkapitaal 
-kunnen women aangemerkt als een middel ter verzekering, 
-dat de ekploitatie ,net kraeht zal worden nagestreefd, 
.door namelijk te bepalen, dat her waarborgkapitaal aan 
,,den Staat zal vervalleu, indien de concessionaris in ge- 
.breke blijft,, de exploitatie aan te vangen, regelmatig 
.voort te zetten of na staking weder op te vatten. Die 
,,bepaling outbreekt in sommige concession, waarbij e,en 
,,waarborgkapitaal werd bedongen, met bet gevolg,  dat 
-her kapitaal we1 gesgort we,,d, ,naar zonder dat met de 
.exploitatie van de mljn ook maar eeu begin werd ge- 
.maakt. De eigeuaren van her kapitaal incasseeren jaarlijks 
,,de vervallen rente en wachten rustig de gelegenheid af 
,,ore hetzij de mijn in ontginning te brengeu of anders 
,,de concessie te verkoopen. 

,,Maar al ontbreekt de bepaling niet, dat bij niet-ont- 
,,ginning het kapitaal aan de sehatkist vervalt, dan zal 
,,toeh die bepaling allggn, onder versehillende omstandig- 
,,heden niet voldoende blijken om de ontginningder mijn- 



,velden te bevorderen. Wordt n~melijk dit kapitaal zeer 
~.hoog gesteld, dan zullen allieht personen, wien her 
-ernstig om exploitatie te doen is, zieh laten afsehrikken 
,/van her aanvragen van eene eoneessie. 

,~Het aanvangen en her voortzetten van eem~ m[jn- 
,,exploitatie is dikwerf afhankelijk van omstaudigheden, 
,,welke de eoneessiouaris niet altijd ill zijne hand heeft, 
,zoodat een soliede ondernemer veelM tegen de kans op 
,,zal zien, buiten zijue sehuld een annzienlijk waarborg- 
,,kapitaal te verbeuren. Wordt dit kapitaal op een laag 
,,bedrag gesteld, zoo kan her voorkomen dat daardoor 
,,speeulanten niet weerhouden worden om zieh meester te 
,,maken van een mijnveld, zouder ernstige bedoeting om 
,,bet in ontginning te brengen. Dit kapitaat wordter  dan 
,man gewaagd, en als de koopsom besehouwd van her 
,,eoneessiereeht; dat men zieh voors'Gelt, en blijkens de 
,,opgedane ervariug dikwijls op goeden grond, met voor- 
,,deet te gelegener tijd weder van de hand te zullen doen. 
,,Ook kan her belang van den eigena'~r van eene naburige 
,,mijn mede brengen meester te worden van eene eoneessie, 
,,ten einde juist die ontginning van de mijn door andereu 
,,te beletten en zoodoende de eoneurrentie tegen te gaan. 

,,De Kegeering behoort daarom over een kraehtiger 
,,middel te besehikken om de ontginning te bevorderen, 
,,te weten de onttrekking van de eoneessie nan hem die 
,,blijken geeft, haar niet tot her doel, waart.oe zij ver- 
,~leend werd, te kuunen of te willen gebruiken. 

uEene aanvulling van de bepalingen van de Mijnwet 
,,is dus wensehelijk ter regeling van de gevolgen van her 
,,in her geheel niet exploiteeren van eene m[jn of van 
,onvoldoende outginning. 

,,Ook in ]~rankri.jk werd ann zoodanige wi.jziging be- 
,,hoefte gevoeld, omdat art. 49 der wet van t810, welke 
,,daar even als hier nog steeds van kraeht, is, her beginsel 
,,van tussehenkomst tier overheid in slechts zeer algemeene 
~,bewoordingen en weinig duidelijk aangegeven gewdleu 
,mmsehrij ft. 

,,De Fransehe wet van 27 April 1838 bepaalt nader 
,,de gevallen, waariu de overheid uitgaven kan bevelen 
-tot verzekering der veiligheid an waarin bij gebreke van 
,,betaling de eoneessie kan worden ingetrokken. Zij kan 
,,wegens her bepaalde in art. 10 in hoofdzaak worden 
,,besehouwd als eene regeling van uitvoering van art. t.9 
,,der wet van I810. Uitgaande van de fietie, dat de mijn 
,,in de gevallen door haar genoemd moet besehouwd worden 
,~te zijn verlaten (art. 6 ,,ta mine sera r@ut~e abandonnge,,) 
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,,bepaalt zij, dat langs administratieven weg tot verkoop 
,,van de m ijn zal worden overgegaan. 

,,Volgens de mijnwet van 1810 toeh sehept de akte 
,,van eoneessie een nieuw, van den eigendom van den 
,b6vengrond afgeseheiden eigendom. Her is dus rationeel 
,,ore waar bet publiek belang vordert, dat die eigendom 
,,nan den eoneessionaris worde onttrokken, omdat deze er 
,niet  her gebruik van maakt, dat met de uitgifte van de 
,,eoneessie bedoetd werd, dien eigendom te verkoopen aan 
,,den meestbiedende. Ook in bet bij de Staten-Generaal in 
,,behandeling zijnde on~erp  eener mijnwet voor Neder- 
-landseh-lndifi (gedrukte stukken 1898--1899. n °. 15) 
,wordt ,  ofsehoon daarin niet wordt overgegaan van het 
,stelsel der wet van 1810 met betrekking tot her recht 
,van eigendom van de mijn, toeh voorgesteld, na vervallen 
,,verklaring der bij de concessie verleeude reehten, tot 
verkoop daar~'an over te gaan. 

War hier als van zelf sprekend wordt voorgesteld is toeh in 
her geheel niet juist. De mijnwet van 1810 veroorlooft de 
administratie n i e t  om in de akte van eoncessie voorwaarden 
op te nemen, die niet bij die wet zijn voo~esehreven. Her 
bedingen van een waarborgkapi~aal kau gesehieden bij her 
verleenen eener eoncessie voor de uitvoering van ptfblieke 
werken, voor een spoorweg-coneessie b. v., maar ze is niet 
geoorloohl bij her verleenen eener mijnconeessie. Wa,neer  de 
Nederlandsehe l~egeering dergelijke bedingen aan de uitvaardigiug 
eerier akte van eoneessie verbonden heeft ,  dan zijn zulke 
handelingen als niet in overeenstemming met de wet, en dus 
als onwettig, te besehouwen. 

Laat ons weder Aguillon raadplegen. Hij zegt over her ook 
in Frankrijk vroeger bestaande gebruik, om naast de eigenlijke 
akte van eoneessie uog bijzondere voorwaarden te voegen in 
den vorm van een ,,Cahier des charges - -  her bestek - -  het 
volgende : 

,,Ofsehoon dit gebruik dagteekent van af he~ begin dat onze 
,,mijnwet van 1810 in werking trad,  zoo is ¢leze praktijk toeh 
,,zeer verwerpelijk ; zelfs her woord best, ek - -  eahier des charges 
, in  verband met eerie mijneoneessie gebezigd, is niet gelukkig 
,gekozen. Her kan inderdaad sleehts bedoelen om eene mijn- 
,eoneessie gelijk te stellen met een eoneessie voor de uitvoering 
,,van publieke werken, met andere woorden om de akte die 
,eenen eigendom sehept, welke uitsluitend beheerseht wordt 
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.door bij de wet voorgesehreven lasten an servituien, te assi- 

.mileeren met een contract dat met wederzijdsch goedvinden 

.tusschen den ondernemer en de administratie gesloten wordt . . . .  
.Dit  denkbeeld is in den grond verkeerd en heeft geleid 

-tot her redigeeren van akten die tot her opperen van reel 
.tegenwerpingen geleid hebben ell nog leiden. We1 bezien is 
.het  voldoende, wanneer de akte van eoneessie niets anders 
.bevat dan den naam van den concessionaris, de benaming 
.der geconeedeerde delfstoffen, de grenzeu en de uitgestrektheid 
,,van het terrein van coneessie, de uitkeering aan den grond- 
,,eigenaar ell de vergoeding aan den vinder te betalen. Door 
.andere voorwaarden in de akte op te nemen vervalt men in 
.be t  ongerief van ~)f onwettige bf onnoodige bepalingen voor 
.re schrijven, want hebben die bijzondere bepalingen fen doe1 
.ore den eoneessionaris tot verbindtenissen te dwingen die 
,,niet door de wet zijn voorgeschreven, dan zijn ze onwettig; 
#vloeien ze eehter voort uit de bepalingen van de wet of van 
,,de verordeningen, dan is her onnoodig om den text diet 
,,wettelijke bepalingen in de akte van eoncessie te herhalen 
,,of nader te omschrijven. Inderdaad kan men zulks niet genoeg 
,~herhalen, omdat men zoo dikwerf geneigd schijnt dit uit her 
,,oog te verliezen.,, 

Bij de voor een paar jaren geleden in Engeland door eene 
Staatseommissie gehouden enqugte .on Mining Koyalties,, was 
professor Aguillon door de Fransehe l~egeering als gedelegeerde 
gezonden, om inlichtingen te verstrekken. De voorzitter stelde 
hem toen e, a. de volgende vraag: 

Bevat in Frankrijk de akte van concessie alleen bepalingen 
die door de wet zijn voorgeschreven? 

Antwoord. Tot vddr bet jaar 1859 ')  heeft de administratie 
er weinig aeht op geslagen, of de voorwaarden, die in de akte 
van coneessie werden opgenomen, wel voldoende in overeen- 
stemming waren met de wet. Sedert 1859 eehter is er ijverig 
naar gestreefd om alldgn strikt wettige voorwaarden in de akte 

') Bij een advies van den 12" April 1859 gaf de Staatsraad in 
Frankrijk als zijn oordeel te kennen: que la concession des mines 
,,est une propri6t6 que l'on ne peut soumettre qu'h des obligations 
¢fix6es par la toi et qu'il est inutile d'ins6rer darts les acres de 
,concession des clauses oiseuses soit ea fait, soit en droit.. 

EcoN. i900. 29 
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op te nemen. Wanneer vroeger verleende akten bepaliugen be- 
vatten die bleken niet in overeenstemming te zijn met de wet, 
dan heeft de administratie, sedert dien t~jd, dergelijke voor- 
waarden als niet geldig besohouwd en laat ze de toepassing er 
van niet toe. Op dit oogenblik zelfs is men bezig hot laatstc 
model, dat van 188~, te herzien, omdat men tot de ontdekking 
gekomen is, dat zelfs dit nog versehillende bepalingen bevat, 
die niet voldoende in overeenstemming zijn met de voorschriften 
van de wet. 

Niet van belang ont, bloot is hot onder doze omstandigheden 
om ook her oordeet te vernemen van dozen geleerde, die in 
]~rankrijk algemeen als de eerste autoriteit op mi.jnwetgevend 
gebied wordt besehouwd, over de in Nederland plaats hebbende 
toepassing van de Fransche mijnwet van 1810: 

,11 est permis de dire que la lggislation frangaise es~ appliquge 
,,on Hollande de fagon h y ~tre mgconnaissable. Lc gouverne- 
,ment  y donne des concessions de mines, plutbt h titre de 
,proprigtgs domaniales, dont il fixe disergtionnairemen~ le 
,,rggime darts chaque cas, que de proprigtgs instituges en eon- 
,,formitg de la lggislation de 1810., 

Sprekende over de 
opgenomen VOOl'waarde 
op grond van art. 14 
volgende : 

-11 est certes permis 
,,interprgtation de cot 

in Nedertand in de akte van concessie 
tot her storten van een waarborgsom, 
i) van de wet van 1810, zegt hij hot 

de trouver qu'il y a 1~ une singuli~re 
article; on pout tenir pour certain 

,,qu'elle ne serait jamais admise ell France.,  
De voorstetling, in de Memorie van Toelichting gegeven, 

alsof in hot algemeen de ]~'ransche w,t  van 1838 de gevalten 
bepaalt, waarin de overheid uitgaven kan bevelen to t  verzeke- 
ring der veilighcid en dat ,  bij gebreke van betaling, de con- 
cessie dan kau worden ingetrokken, is eveneens in staat eene 
onjuiste voorstelling van zaken te gcven. 

De aangehaalde wet werd met een bepaald doel afgekondigd 
en wel naar aanleiding van hot felt ,  dat in hot bassin van 

') Art. 14. L'individu ou la soci6t6 doit justifier des facult6s 
ndcessaires pour entreprendre et conduire les travaux, et des 
moyens de satisfaire aux redevances, indemnit~s, qui lui seront 
impos6es par l'acte de concession. 
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Rive de Gier verschillende mijnen door den grooten aandrang 
van her onderaardsche water dreigden onder te loopen en her 
toevloeiende water niet dan door een gemeenschappelijk handelen 
van al de aangrenzende eigenaars van mijnvelden, waarvan er 
versehillende braak lageu, bedwongen kon worden. 

Art. 1 van die wet zegt dan ook zeer duidelijk: 
,,Lorsque plusieurs mines situ~es dans des concessions diffd- 

,,rentes seront atteintes ou menac~es d'une inondation commune 
,,qui sera de nature "~ compromettre leur existence, la suret~ 
,,publique ou les besoius des eonsommateurs, le Gouvernement 
,,pourra obliger les concessionnaires de ees mines .~ ex~cuter 
,,en commun et. ?~ leur frais les travaux n~cessaires, soit pour 
,,ass~eher tout ou pattie des minas inond~es, soit pour arrgter 
-les progr~s de l'inondation.,, 

Hier lag dus werkeHjk sen geval voor, dat binnen de bedoeling 
van art. ,1.9 van de wet van 1810 te rangschikken viel en ten 
onrechte beroept de ~ .  v. T. zich op deze wet, om de strekking 
van een wets-ontwerp te verdedigen, die in geen enkel opzicht 
kan geacht worden binnen de termen van dat artikel te vallen. 
Dat die wet van 1838 wegens her bepaalde bij art. 10, in 
l?rankrijk besehouwd kan worden als eerie regeling van de uit- 
voering van art. 49 van de wet van 1810, is juist. Dat artikel 
zegt n.h 

,,Dans tous les cas pr~vUS par l'artiele 49 de la loi du 21 
,,Avril 1810, le retrait cte la concession et 1'adjudication de la 
,,mine ne pourront avoir lieu que suivanL les formes prescrites 
,,par le mgme article 6 de la pr~sente loi.,, 

Maar om dat art. 6 in toepassing te brengen moeten er zich 
in de eerste plaats gevallen voordoen, die vallen binnen de 
termen van art. 49 van de wet van 1810. Door de wet van 1838 
wordt dat artikel 4.9 niet buiten werking .~esteld, zooalsin dit 
wets-ontwerp beoogd en uitdrukkelijk voorgesteld wordt. De 
voorschriften van de wet van 18.38 bedoelen eene onteigening 
ten algemeenen nutte in gevallen die zieh niet dan bij zeer 
hooge uitzondering kunnen voordoen, en her asnhangigewets- 
ontwerp eerie verbeurdverklaring, ten gedeeltelijken voordeele 
van den Staat, in gevallen die n i e t  te rangsehikken zijn 
onder her bepaatde bij art. 49 van de wet van 1810. 

De intrekking van concessie kan hier geschieden volgens her 
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bon plaisir van den Minister, zoodra deze maarvan oordeel is, 
dat de coneessionaris ze n i e t of n i e t b c h o o r 1 ij k bewerkt. ~) 

Opmerkelijk ook is dot afgeven op de speeulanten door een 
Nederlandseh Minister van I-Iandel en N(jverheid; terwijl Neder- 
land toeh grootendeels door de uitoefening van den handel moet 
bestaan. Paul Leroi Beaulieu sprak eens van 1 a s p g c u 1 a t i o n,  
si  s o t t e m e n t  m a u d i t e ,  toen hij ,  in een artikelin de Revue 
des Deux Mondes, de meening verkondigde, dat zonder speculat.ie 
geen handel of industrie denkbaar waren. 

De gevallen, dat iemand voor ziehzelf een woonhuis bouwt 
e n  k a n  bouwen zijn zeldzaam. Meestal huurt  hij er een, of 
koopt er een, dat bereids versehillende andere bewoners heeft 
gehad, of dat reeds door de handen van een of meet speeulanten 
is gegaan. 

En met her ontstaan eener mijnonderneming gaat her niet 
anders. De gevallen dat een kapitalist, en er zijn zeer groote 
kapitalen voor her vestigen eener mijnonderneming van noode, 
het plan opvat om met eigen middelen of in eombinatie met 
anderen + eerie mijn te gaan ontginnen, zullen wel tot de zeer 
hooge uitzonderingen behooren. De ondernemiug ontstaat, door- 
dat een speeulant, iemand die zieh voorspiegelt dat daarmede 
voordeel te behalen is, her plan opvat om de delfstofafzetting 
op te sporen en de coneessie a a n t e  vragen. Eerst wanneer hij 
die eoneessie, her besehikkingsrecht over de betreffende delfstof- 
afzetting, verkregen heeft, kan hij tot  bet bijeenbrengen van 
her voor de exploitatie noodige kapitaal overgaan. En wanneer 
hij geen karts ziet dit zelf te doen en de eoneessie overdoet 
nan een ander, die dit wel vermeent te kunnen volbrengen, 
welk kwaad is daarin gelegenP ¥indt  men het sores niet goed, 
dot er makelaars zijn die verkoopers en koopers tot elkander 
brengen? Is her een kwaad, dat de producent zijn waar niet 
onmiddelijk aan den verbruiker slijt, dot de koffie niet direct 
door den planter ann den verbruikergeleverd wordt, maardat  
die eerst door bemiddeling van versehillende speeulanten, den 
groothandelaar, den kruidenier, den verbruiker bereikt? 

') De ~.  v. T. zegt: De Minister zal in eerste instantie hebben 
te beoordeelen of nan eene aanmaning, overeenkomstig art. 1 
gedaan, g e v o t g ,  c.q v o l d o e n d e  g e v o l g  is gegeven. 
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Van regeertngswege zeker moes~ men daarin geen euvel zien. 
Her klinkt alles zoo eigenaardig, war de Memorie van 

Toelichtiug ons vertelt. 
Her is alsof men een sprookje leest, dat van lang vervlogen 

tijden spreekt. 
Men gevoelt zich zoo terug verplaatst, eenige eeuwen terug,  

in den tijd der Fransche koningen, toen m e n -  om de bewoor- 
dingen van bet wetsontwerp te g e b r u i k e n -  den h o u d e r  
e e n e r  m i j n e o n c e s s i e  beschouwde als gent taillable et 
eorvgable h merci; toen men zieh gereehtigd waande de ver- 
leende concessie zoo maar weder in te trekken, omdat ons dit 
zoo goed dunkt ,  en de eoneessionaris blijken heeft gegeven haar 
niet te willen gebruiken voor her doel waarvoor ze verleend werdl 

Eerie intrekkiog van coneessie, ~ e g e n  d e n  w i l  v a n  d e n  
e o n c e s s i o n a r i s ,  is niet denkbaar zonder schendiug van 
verworven eigendomsrechten. 

Bij de beraadslagingen over her ontwerp in den Staatsraad 
had Napoleon uitdrukkelijk op de voorgrond gesteld: 

,Le  coneessionnaire ne doit gtre dgpouill6 de sa propridt6 
,,que lorsque lui-mgme consent h la faire egder. Il n'y a pas 
,de diffdrenee ~ faire sons ee rapport entre une mine et 
,une ferme.,, 

En die gedachte is ook in de wet zelve tot uitdrukking 
gekomen. 

Dat de eoneessie, volgens art. 7 van de wet van 1810, 
p e r p d t u i t g  verleend wordt, is ons in de Memorie van 
Toelichting medegedeeld. Maar dat artikel bevat hog eenen 
anderen niet minder gewiehtigen waarborg voor de rationeele 
uitoefening van den mijnbouw en ter verzekering van den 
eigendom. De eerste alinea er van luidt als volgt: 

,I1 ,~(l'acte de concession),, donne la propritgtc! perpdtuelle 
,de la mine, laquelle est d~s lors disponible et transmissible 
,eomme tons les autres biens, e t  d o n t  o n n e  p e n t  ~ t r e  
, , e x p r o p r i g  q u e  d a n s  l e s  cas  e t  s e l D n  les  f o r m e s  
- p r e s e r i t e s  p o u r  l e s  a u t r e s  p r o p r i ~ t ~ s  ') ,  conferm6ment 
,,au Code Napol6on eL au Code de proe6dure civile.- 

De wet sehrijft dus root ,  dat de eoncessionaris alld~n van zijn 

') Door mij gespatieerd. R. V. 
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eigendom on~eigend mag women in de gevalleu, en op de wijze, 
bij de wet voorgesehreven voor alle overige eigendommen, t) 

Zal men derhalve nu ook binnen kort van de zijde van den 
Minister van Just i t ie ,  of van Binnenlandsehe Zaken, een wets- 
voorstel te gemoet mogen zien, waarbij zij gereehtigd worden 
verklaard nan de eigenaren, van onbewoonde, of volgens hun 
oordeel uiet behoorlijk bewoonde of benutte, gebouwen, of 
van braak liggende bouw ~ of tuin - -  of ~mdere gronden, 
de sommatie te riehten om, binnen een te stellen term~jn, die 
gebouwen b e h o o r lij k 2) te benutten, of die gronden behoorlijk 
te bebouwen of te bewerken? lndien de eigenaren ann die 
sommatie niet voldoen, h e b b e n  ze b l i j k  g e g e v e n  h u n  
e i g e n d o m m e n  n i e t  te  w i l l e n  g e b r u i k e n  v o o r  h e r  
d o e ]  w a a r v o o r  ze h u n  v e r l e e n d  w e r d e n  2) en, aan -  
g e z i e n  h e t  d a a r o m  r a t i o n e e l  t 
e i g e n d o m m e n  ann  de e i g e n a r e n  
wordt in gevolge Koninklijk Besluit tot  
ann den meestbiedende overgegaan. Na 

o e s e h i j n t  om d i e  
t e  o n t t r e k k e n  2), 
het verkoopen daarvan 
aftrek van de kosten, 

ell van de op de eigendommen rustende hypotheken en andere 
sehulden, mag aan de eigenaars her restant vail de verkoopsom 
uitgekeerd worden, doeh niet dan na aftrek van 25 preeent, 
ten bate komende aan den Staat der Nederlanden, w e l k e  
k o r t i n g  z a l  w e r k e n  a l s  e e n e  b o e t e  op h e r  n i e t  be- 
h o o r l i j k  g e b r u i k  m a k e n  v a n  de  b e t r e f f e n d e  e i g e n -  
d o m m e n .  "-) 

Zulk een wets-voorstel zou zeker in niets, versehillen van 
dat hetwelk de Minister van Waterstaat; Handen en Nijverheid 
voor de mijneigendommen bij de Tweede Kamer heeft ingediend. 

1) ~en vertrouwt zijn oogen nauwelijks wanneer men, met 
betrekking hierop in de ~[. v. T. bet volgende leest: 

,Ten allen overvloede worde er hog de aandacht op gevestigd 
• dat door de voorgedragen regeling niet wordt te kort gedaan ann 
Chet beginsel in art. 7 der Mijnwet uitgesproken~ dat de wettelijke 
,,onteigening, geli]k ten aanzien van elk onroerend goed~ zoo ook 
,,ten aanzien van de mijn, kan worden toegepast, waardoor de 
,,mogelijkheid blijft best~n om de mijn desgevorderd te naasten.~ 

De Fransche mijnwet van 1810 geeft den Regeering n i e t her 
recht om de mijn te na~sten. Hoe men dit uit artikel 7 heeft 
kunnen afleiden is niet wel begrijpelijk. 

"') Zie Memorie van Toelichting. 
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De foutieve voorstellingen die wij in de Memorie van Toe- 
lichting aantreffen spruiten voornamelijk voort uit de omstandig- 
heid, dat men ann her ontwerpen van dit wets-voorstel is gegaan 
met eene vooraf opgevatte meening, met eerie onjuiste voor- 
stelling omtrent de reehtelijke beteekenis van de verleende 
coneessie en van de akte van eoneessie. Men heeft toen getracht 
om de voorschriften van de mijnwet van 1810 naar die foutieve 
opvatting te ptooien ~) en is opmerkelijkerwijze niet gekomen 
tot de conclusie, dat de gekoesterde opvatting toch wel foutief 
moest wezen, wanneer ze zoo herhaaldelijk in strijd kwam met 
de positieve bepalingen van die we~. Her woord e o n c e s s i e  
heeft den ontwerper op een dwaalspoor gebraeht. Men heeft 
gedaellt, dat de mijn-eoneessie dezelfde beteekenis had als eene 
spoorweg-eoneessie, welke laatste eene tussehen partijen gesloten 
overeenkomst is. 

Dit nu is in geen enkel opzieht her gevat met de mijncofieessie. 
Her moderne mijnrecht besehouwt eene bepaalde categoric 

van uitdrukkelijk bij de wet genoemde delfstoffen als heerlooze 
zaken - -  r e s n u l  1 i u s - - ,  die niet ter besehikking staan van 
den reehthebbende op den grond. Binnen bij de wet aange- 
geven grenzeu verkrijgt de opspoorder en vinder, de eerste 
occupant, her besehikkingsre(:ht daarover, en de wet geeftaan, 
hoedanig de opspoorder die delfstoffen mag trachten te vinden 
en hoe hij dan bet verworven beschikkings- of eigendomsreeht 
over die delfstoffen mag uitoefeuen. De akte van eoncessie is 
niets dan eene van de zijde van den Staat uitgevaardigde reehts- 
erkenning, nadat de delfstofafzetting opgespoord en de vinder 
zieh aangemeld heeft. Ze houdt in ,  dat de in de akte genoemde 
persoon de eoneessionaris, dat wil zeggen de eigenaargeworden 
is, van her nader omschreven mijnveld en dat hij,  overecn- 
komstig de bepaliugen van de mijn~vet, bet reeht heeft erlangd 

5) Wellicht heb ik mij bier nog te zacht uitgedrukt~ want 
waar dit aanplooien met den besten wil in het geheel niet g'ing, 
stelt het ontwerp kort en bondig voor, om maar.in a f w i j k i n g  
van het voorgeschrevene te haudelen (art. 7) of lastige bep~ilingen 
(art. 49) b u i t e n  w e r k i n g  te stellen, met andere woorden om 
zich maar in bet geheel niet le bekommereu om de waarborgen 
voor de onaantastbaarlmid van zijn eigendom, die de wet den 
concessionaris verleent. R, V, 
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daarin alle, dan wel speeiaal genoemde, gereserveerde delf- 
stoffen te exploiteeren. Die akte wordt door den bij de wet 
aangewezeu ambteunar uitgevaardigd, kraeh~ens de den Staat 
toekomende politie-hoogheid, en is gelijk te aehten met eene 
vau Staatswege aitgevaardigde geboorte- of huwelijksakte. 

Di~zelfde beginsel is ook in hoofdzaak neergelegd in de 
Fransche mijuwet van 1810. lHeonsequent was men teen, door 
aan deu opspoorder en vinder niet per se her reeht van con- 
eessie, her besehikkingsreeht over de opgespoorde delfstoffen, toe 
te kennen. Wij hebben gezien, dat dit de voornaamste four 
van die wet is en dat juis~ in deze riehting op verbetering 
wordt aangedrongen. Maar ofsehoon b~i de wet van 1810 ten 
onreehte aan de Regeering de bevoegdheid werd gegeven om 
den oorspronkelijken eoneessionaris, den eigenaar van her mijn- 
veld, te kiezen, onder voorwaarde van den vinder sehadeloos te 
st.ellen, wanueer deze niet als eoneessionaris wordt erkend, zoo 
is toeh de reehterlijke beteekenis van de uitgewardigde of, zooals 
her spraakgebruik her nu eenmaal wil, v e r l e e n d e  akte van 
eoneessie geen andere dan de hier boven aangegevene. 

Uit her voorgaande blijkt, dunkt mij, duidelijk her volgende. 
¥oor de uitvaardiging van de Fra, usehe wet van 1838 bes~ond 

de meest erustige aanleiding. Her motief valt geheel binnen 
de termen van artikel ¢9 van de mijnwet van 1810. Hetzelfde 
beginse! werd hier in toepassing gebraeht, dat in artikel 64,9 
van ons Burgerlijk Wetboek is nedergelegd. 

Veer de indiening van her besproken wetsoutwerp is eehter 
geen enkel getdig metier aan te voeren eu de Memorie van 
Toeliehting geeft dat dan ook niet ann. 

In her braak liggen van een paar mijneigendommen is geen 
reden te vinden om, in strijd met de goede trouw ') en met 
al onze wetteu, dien eigendom den eigenaar te ontnemen en 
geheel of gedeeltelijk verbeurd te verklaren ten bate van 
den Staat. 

') ttet ontwerp stelt veer, dat aan de wet terugwerkende kracht 
zal wordeu gegeven, 
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Wanneer de eigenaar van een mi.jneigendom publiekrech- 
telijke verpliehtingen niet nako,ut, hem bij wettelijk voorschrift 
opgelegd, dan is h~j niet anders ~e behandelen dan elk ander 
persoon die zoodanig verzui,n pleegt. Daarvoor is geeu afzon- 
derlijke wet noodig. 

De aan den concessionaris - -  den eigenaar vall een mijn- 
eigendo,n - -  bij de akte van eoncessie opgelegde voorschriften 
zijn als ,mwettig te beschouwen, wanneer ze niet in overeen- 
stemming zijn met de bepalingen van de mijnwet van 1810. 
Tot nakoming daarvan kan hij clan niet gedwongen worden: 
evenmin als in Frankrijk of Belgie. Her zou ten hoogste te 
betreuren wezen indieu de vertegenwoordiging, onvoldoende 
ingelicht, hare goedkeuring heehfte aan bepalingen als hier 
in her ontwerp worden voorgesteld en daardoor te kennen gaf, 
dat ze dergelijke tmwettige handelingen van de Administratie 
be~amde. 

[-Iet ontwerp bedoelt een terugkeeren tot de reeds een eeuw 
geleden in Frankrijk veroordeelde beginselen van de mijn- 
wet van 1791. Daarmede is waarl~jk door Nederland geen eer 
of voordeel te behalen. 

Rm~irR D. VE~rrEK. 
S o e n g e i  A b o e ,  S u m a t r a ' s  Mijningenieur. 

W e s t k u s t ,  October 1899. 


